
 _________________________________________  שם הלקוחות:     
     ______________  ________________  מס' חשבון:_    :ת"ז                סניף _____________________

 
 יפוי כח לבצוע עסקות מעו"ף

") להיות בא כוחי ולעשות בשמי ובמקומי את מיופה הכח" __________ (להלן:____________________*אני הח"מ מייפה בזה את כוחו של 
לתנאים הכללים לניהול חשבון  "), הכל בכפיפותהחשבוןמקצתן, וזאת במסגרת חשבוני אצלכם הרשום לעיל (להלן: "הפעולות הבאות, כולן או 

חתם ו/או ייחתם בחשבון מעת לעת בקשר עם כל מסמך אחר שנלו תנאים כלליים לניהול חשבון מעו"ף וביצוע עסקות מעו"ף -הסכם מסגרת ול
 ").התנאים: "כולם ביחד (להלן הפעילות המתוארת ביפוי הכוח

 לתת לכם מדי פעם הוראות לביצוע עסקה של קנית אופציית מעו"ף ו/או חוזה עתידי הרשומים למסחר בבורסה. א. . 1

 מעו"ף ו/או חוזה עתידי הרשומים למסחר בבורסה.לתת לכם מדי פעם הוראות לביצוע עסקה של מכירת אופציית  ב.     

 לתת לכם מדי פעם הוראות לביצוע עסקה ליצירת (כתיבת) אופצית מעו"ף ו/או חוזה עתידי הרשומים למסחר בבורסה. ג.     

שראלי ובמטבע להשתמש בכל הכספים והנכסים המופקדים ושיופקדו בחשבון מפעם לפעם, לרבות יתרות זכות, פקדונות במטבע י ד.     
עסקות חוץ וניירות ערך מכל סוג שהוא, בכל אופן שיראה למיופה הכח לפי שיקול דעתו, לשם יצירת בטוחות לעסקות הנ"ל (להלן: "

) לפי דרישת הבנק, ולחתום על כל מסמך שיידרש על ידי הבנק לצורך מתן תוקף לבטוחות הנ"ל לרבות מסמכי משכון ושעבוד, "מעו"ף
 צון הבנק.הכל לשביעות ר

לעיל תתבצענה במסגרת הפעילות שתאושר לי מפעם לפעם בחשבון וכן תתבצענה במסגרת יתרת הזכות  1הפעולות המנויות בסעיף  .2
שתעמוד לזכותי מפעם לפעם בחשבון, או בגבולות מסגרת האשראי, אם אושרה לי על ידכם מסגרת כזו, לצורך בצוע העסקות 

 המפורטות לעיל או כל חלק מהן.

 מיופה הכח יהיה רשאי לבקש ולקבל מידע מכל סוג שהוא בקשר לחשבון. .3

מיופה הכח יהיה רשאי לחתום בשמי ובמקומי על כל המסמכים הדרושים ושידרשו לשם ביצוע הפעולות המפורטות לעיל כפי שיהיה  .4
 מקובל אצלכם מזמן לזמן.

באמצעות אמצעי תקשורת לסוגיהם, לרבות אמצעי תקשורת ישירה, וכן  לתת כל אחת מההוראות שמיופה כוחנו מורשה לבצע בחשבון .5
לתת אותן במישרין למוקדי שירות בבנק, בהם ניתן לתת הוראות לביצוע עסקאות שונות, אליהם אישר לנו הבנק להתקשר במישרין 

מלקוחות לעניין ניהול החשבון, והכל לביצוע עסקאות ושלא באמצעות הסניף, לרבות כל מרכז מידע ו/או מוקד טלפוני לקבלת הוראות 
לבקשה לקבלת שירותים בקווי תקשורת שנחתמו ו/או ייחתמו על ידינו וכן  פרק קווי תקשורת/ -לכתב תנאים כלליים לניהול חשבוןבכפוף 

 לנהלים ולהסכמים הנהוגים ו/או שיהיו נהוגים אצלכם לעניין זה מעת לעת.

על כל פעולה ו/או הוראה שמיופה הכח יבצע על פי יפוי כח זה וכל ההתחייבויות המוטלות עלי לפי כל ההוראות המפורטות בתנאים יחולו  6
 התנאים יחולו על מיופה הכח לגבי כל הוראה שמיופה הכח יתן לכם על פי יפוי כח זה.

אני מאשר מראש את כל הפעולות הנני מצהיר כי אני מודע לכך שהפעולות שיבוצעו לפי יפוי כח זה חושפות אותי לסיכונים גבוהים ו .7
 שיבוצעו.

 תיקי ובניהול השקעות בייעוץ השקעות, בשיווק העיסוק הסדרת לקבל בשמי ועבורי מהבנק שירותי ייעוץ השקעות, כמשמעותם בחוק .8
הבנק ובכפוף  , בנוגע לניירות ערך ונכסים פיננסיים, בהתאם להסכם למתן ייעוץ השקעות שנחתם ביני לבין1995 -התשנ"ה  ,השקעות

  החשבון.  ניהול לעניין הבנק לבין או יחתמו ביני/ו שנחתמו למסמכים
לצורך האמור יהיה מיופה הכוח רשאי לחתום בשמי ובמקומי על הסכם למתן שירותי ייעוץ בנוסח שיהיה נהוג בבנק ו/או על כל מסמך 

לנכון,  ככל שיראה הייעוץ, פרטים, לפעם, לצורך מתן שירותיאחר שיידרש לצורך כך על ידי הבנק, וכן יהיה רשאי למסור לבנק מפעם 
 .שלי, וכיו"ב והנכסים הפיננסיים הערך מידע על ניירות זה בדבר מטרות ההשקעה, מצבי הכספי, לרבות ובכלל

ניין זה פועל מיופה בנוסף יהא מיופה הכח רשאי לבצע מול הבנק הליך בירור צרכים ראשוני והליך בירור צרכים שוטף, לפי העניין. לע **
  :הכח בעבורנו

 ט:בה אישית (שלא על בסיס עסקי). פרעל בסיס קיר __________________________________________________ . 

 בעל רשיון לפי חוק הייעוץ. פרט:. ________________________________________________________________  

 על הקריטריונים לביצוע בירור צרכים.** יימחק ככל שלא עונה  

 1אני מצהיר בזה כי ידוע לי, כי  במקרה שמיופה הכח יהיה רשאי לקבל ייעוץ השקעות מכם, הרי שחלקן של העסקות המפורטות בסעיף  .9
 לעיל שנבקש לבצע באמצעות מיופה הכח נחשבות עסקות בעלות סיכון מיוחד, כמפורט בחוק הייעוץ.

אני מאשר כי במקרה בו החשבון הינו חשבון משותף, הרי שכל פעולה שתיעשה ע"י מיופה הכח תחייב את בעלי החשבון יחד וכל אחד  .10
 לחוד אף אם בעלי החשבון הורו לכם שאת החשבון תחייב חתימת כל בעלי החשבון יחד או חתימת אחדים מהם.
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י על פי שיקול דעתי הבלעדי, לפעול בחשבון, הריני פוטר אתכם בזה מכל אחריות לכל מאחר והסמכתי את מיופה הכח, אשר נבחר על יד . 11
נזק, הפסד או הוצאה, העלולים להיגרם לי, ולא אוכל לטעון כלפיכם טענה כלשהי לגבי ביצוע הפעולות עפ"י הוראות שיועברו אליכם ע"י 

 ולגבי ההשקעות הכלולות בחשבון. מיופה הכח, לגבי דרך ואופן מתן ההוראות לביצוע פעולות בחשבון 

 .הבהרה זו נעשית במיוחד בהתחשב בטיבן המיוחד של העסקות המבוצעות על פי ההרשאה והסיכון הכרוך בהן 

יפוי כוח זה יישאר בתוקפו כל עוד לא תקבלו ממני הודעה בכתב על ביטולו בציון תאריך הביטול. חתימתכם על העתק ההודעה בציון  א. .12
 ").מועד הביטולתה, תשמש הוכחה לביטול ייפוי הכוח ולמועד ביטולו (להלן: "מועד קבל

אתם תהיו רשאים לבצע הוראות שתקבלו קודם לקבלת ההודעה על ביטול יפוי הכוח, עד לתום יום העסקים ביום קבלת ההודעה, אף  ב. 
 אם ההוראה תבוצע לאחר מועד הביטול.

כל סכום שיגיע לכם בגין פעולות שבוצעו על פי יפוי כוח זה עד למועד הביטול (כולל אותו אתם תהיו רשאים לחייב את חשבוני ב ג. 
 מועד), בין אם הגיע מועד פרעון הסכום האמור במועד הביטול ובין אם טרם הגיע, ואף אם החיוב ייעשה לאחר מועד הביטול.

, במקרה בו, לפי שיקול דעתכם, פעילות פה הכח לפי יפוי כח זההנני נותן את הסכמתי, כי תהיו רשאים להפסיק את פעולותיו של מיו .13
 .מיופה הכח עלולה לחשוף את הבנק לסיכון או לנזק כלשהם

הפסקת פעילותו של מיופה הכח לפי יפוי כח זה תיעשה בהודעה מראש של פרק זמן סביר. על אף האמור לעיל, במקרים הנובעים מצורך 
 .לקוחותיכם, תהיו רשאים להפסיק את פעילותו של מיופה הכח לפי יפוי כח זה באופן מיידימיידי שלכם להגן על עצמכם או על 

  ידוע לי כי עליי להעביר למיופה הכוח את התנאים, כפי שנחתמו ו/או ייחתמו בחשבון מעת לעת. .14

 בכתב זה לשון יחיד כלשון רבים וכן להיפך.. 15

 יחייב את החותמים ביחד ולחוד.נחתם כתב זה על ידי שני אנשים או יותר  .16

 למונחים ולמילים ביפוי כח תהא אותה המשמעות כפי שהוגדרה בתנאים לאותם מונחים ומילים. .17

 מיופה הכח לא יהיה רשאי להעביר את יפוי הכח וכל זכות על פיו לאחר. .18

בחשבון, ככל שניתן יפוי כוח נוסף כאמור, ולא לגרוע  אחר שניתן לפעילותכח יובהר כי יפוי כוח זה בא להוסיף על הוראות כל יפוי  .19
  מהוראותיו.

 
 

 ולראיה באתי על החתום:
 

 __________________________________  חתימת נותן יפוי הכח        ________________תאריך 
 
 

 הצהרת מקבל יפוי הכח
 
   

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

י יפוי אנו מצהירים כי איננו פועלים עבור אחרים בניירות ערך ו/או בנכסים פיננסיים על פי שיקול דעתנו וכנגד תמורה, לרבות לא על פ
הכוח המצ"ב. כן הננו מצהירים כי לא קיבלנו, ולא נקבל, אנו או מי מאיתנו יפוי כוח לפעול עבור למעלה מחמישה אנשים במהלך שנה 
קלנדרית, למעט בני משפחה וכי איננו עוסקים בייעוץ השקעות או בניהול תיקי השקעות במסגרת תאגיד המורשה כדין לעסוק בכך או 

 ו מתחייבים להודיע לכם על כל שינוי מהאמור בהצהרותינו באופן מיידי.בתאגיד בנקאי. אנ
 

   _____________________________ חתימת מקבל יפוי הכוח ____________ תאריך:

 לתנאים. ובכפוף אנו מצהירים ומתחייבים כלפיכם כי: כל הפעולות שתבוצענה על ידנו בחשבון על פי יפוי כוח זה תהיינה בהתאם 
. ידי מסלקת המעו"ף מפעם לפעם ע"י הבורסה ו/או על סםנגזרים המתפרסם ושיתפרה האפשרות לעיין במתאר נומאשרים שניתנה ל אנו
במסמכי הבורסה יחולו על  שהתנאים נומאשרים כי ידוע ל אנו www.tase.co.il. יתר מסמכי הבורסה ניתן למצוא באתר הבורסה את

בהתאם למסמכי הבורסה או כל חלק מהם נו קיים במלואן ובמועדן את כל ההתחייבויות המוטלות עליל מתחייבים אנועסקות המעו"ף, ו
 מעו"ף. והנוהגים שיחולו בבנק מעת לעת בקשר עם ביצוע עסקות וכן את כל התנאים

 
   _____________________________ חתימת מקבל יפוי הכוח ____________ תאריך:
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	ולראיה באתי על החתום:
	תאריך ________________        חתימת נותן יפוי הכח ( __________________________________

